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ΑΠΟΦΑΣΗ 8ης/2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 20.09.2013 
 

 

  
Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, η οποία συνεκλήθη, εκτάκτως, σήμερα Παρασκευή 
20 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 18:00, μετά από προφορική πρόσκληση του 
Πρύτανη κ. Σ.Ε. Σιμόπουλου, αφού έλαβε υπόψη της: 
 

1. Τις αποφάσεις της σχετικά με το θέμα της διαθεσιμότητας των Διοικητικών 
Υπαλλήλων των Πανεπιστημίων: α. Το ψήφισμα της Ανοικτής Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου 12.9.2013, β. Την Απόφαση της 7ης/2013 Συνεδρίασης Συγκλήτου 18-09-
2013.  

 
2. Τα έγγραφά της προς το ΥΠαιΘ: α. ΑΠ. 21771/27-8-2013 και β. ΑΠ. 22422/19-9-2013.  

3. Τις διασταυρωμένες πληροφορίες, όπως αυτές δόθηκαν στη δημοσιότητα, σήμερα 
20.09.2013, περί των προθέσεων των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
ΥΠαιΘ να τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας οι 399 από τους συνολικά 883 
Διοικητικούς Υπαλλήλους του ΕΜΠ, σε ένα σύνολο 1349 Δ.Υ., οι οποίοι τίθενται σε 
διαθεσιμότητα από τα 8 – από το σύνολο των 22  – Πανεπιστημίων της χώρας. 

 
4. Την επανειλημμένη διαπίστωσή της ότι η απόφαση περί απομάκρυνσης περίπου του 

50% του διοικητικού προσωπικού του ΕΜΠ είναι αυθαίρετη και ατεκμηρίωτη, έρχεται 
σε πρόδηλη αντίθεση και χωρίς καμία αιτιολογία δεν λαμβάνει υπόψη της το 
πληρέστατο, αιτιολογημένο και βασισμένο σε στοιχεία σχέδιο νέου Οργανογράμματος 
το οποίο από διετίας υπεβλήθη στα συναρμόδια Υπουργεία. 

 
5. Την ανάγκη ετοιμότητας στην αντιμετώπιση των πιο πάνω επειγόντων προβλημάτων 

που αφορούν τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος   
 
Εκτιμώντας την αδιέξοδη κατάσταση η οποία διαμορφώνεται, αποφασίζει ομοφώνως τα 
εξής: 

 
Αποφασίζει:  

 
1. Εγκρίνει την προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων σε σχέση με τις 

διοικητικές αποφάσεις, με τις οποίες πρόκειται να τεθούν σε διαθεσιμότητα διοικητικοί 

υπάλληλοι του Ιδρύματος, με άμεση κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως, αιτήσεως 

αναστολής εκτελέσεως,  καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου και αναγκαίου ενδίκου 

μέσου και βοηθήματος κατά της επικείμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης,  που θα 

καταργήσει τις οργανικές θέσεις των διοικητικών υπαλλήλων ή με άλλον τρόπο θα 

επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα. 

ΘΕΜΑ MONO: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 



 

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη να επιλέξει το κατάλληλο Νομικό Επιτελείο, να παράσχει 

σε αυτό τις αναγκαίες πληροφορίες και να προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη στο πλαίσιο 

της πιο πάνω εντολής.  

 
3. Την επιδίωξη του συντονισμού των νομικών του ενεργειών με εκείνες των νομικών 

υπηρεσιών του ΕΚΠΑ. 

 
4. Την αναστολή της λειτουργίας του Ιδρύματος και την επανασύγκληση της Συγκλήτου 

την Τετάρτη 25/9/2013 στις 10:00 για να επανεκτιμήσει την κατάσταση και να 

αποφασίσει σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειές της.   

….…………………..………………………………………………………………………...…. 
Η παρούσα απόφαση υπεγράφη κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, σύμφωνα με  τον 
πρωτότυπο πίνακα υπογραφών. 

 
Αθήνα 20.09.2013 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 
 
 

Σ. Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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